Szélesformátumú profit
Doma Zsolt

Előző két számunkban a szélesformátumú
nyomtatórendszerek egyik japán képviselőjének (KIP) költségcsökkentő és integrációs
megoldásairól beszéltünk, melyre a PROFIT
témájával tesszük fel a koronát.
A proﬁt vagy nyereség legegyszerűbben kifejezve a bevételek (R – Revenue) és ráfordítások
(C – Cost) különbsége (π = R – C).
Nem könnyű manapság a proﬁtról beszélni,
mivel az egyre élesedő árversenyben részt
vevő cégek proﬁtrátája igen drasztikusan csökkenő tendenciát mutat,
melyet többnyire a költségek csökkentésével, a
bevételek növelésével és
a szolgáltatások színvonalának, palettájának bővítésével próbálnak ellensúlyozni. Logikusan
végiggondolva a folyamatot, könnyű kitalálni, hogy ez a verseny hol
érhet véget.
Hogyan növelhetjük
proﬁtunkat olyan módon, hogy az ne menjen
a minőség rovására, sőt még a költségeink
és az áraink is a versenyképesség határán belül maradjanak?
Erre kínál széles körű megoldást a japán KIP.
A KIP szélesformátumú rendszerei jelenleg
mind a fekete-fehér, mind a színes lézernyomtató szegmensben a világ leggyorsabb modelljeivel rendelkeznek (monokróm: KIP 9000 – 11
A0/perc/660 m2/óra; színes: KIP Color 80 – A0
nyomat 17 másodperc alatt/200 m2/óra).
A KIP szélesformátumú modelljei – kategóriájukban – a tavalyi és idei évben is elnyerték
a „BERTL's Best” díjat.
A KIP 3100-as rendszere lett a 2008-as év legjobb decentralizált, szélesformátumú, multifunkciós nyomtatója. A világ első szélesfor-

mátumú, színes lézernyomtató rendszere (KIP
Color 80) pedig a 2009-es év legjobb szélesformátumú színes multifunkciós nyomtatója.
A KIP rendszerekkel gyorsan és versenyképes
áron készíthetünk, másolhatunk és archiválhatunk (scan) szélesformátumú színes tervrajzokat, vázlatrajzokat, üzleti dokumentumokat,
graﬁkonokat, graﬁkákat, posztereket, bannereket, plakátokat, térképeket, illetve fényképeket 91,4 cm szélességig.
A gazdaságos KIP direkt-kontakt toner technológia (100% tonerfelhasználás) hosszú karbantartási ciklusokkal biztosítja vállalkozásának
a maximális termelékenységet és a proﬁtot, minimális költség mellett.
(Lásd: MG 2009. februári
szám – „Költségcsökkentés”)
A KIP Color 80 színes A0
lézernyomtató-rendszer
komoly versenyelőnyt
jelenthet, és gyors megtérülést biztosíthat a közép- és nagy volumenű
nyomtatási, másolási és
szkennelési (és hajtogatási) szükségletek esetén.
További részletekről érdeklődhet:
KIP Magyarország – EuTrust Zrt. 06 1 226 1399
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